
На основу члана 119.став 1. тачка 1., а у вези са чланом 100. Закона о основама система
образовања и васпитања („Службени гласник РС“,бр.88/17 и 27/18-др. закон), Школски одбор
Основне школе„Карађорђе“ у Београду, на седници одржаној дана 13.12.2018.године донео је

Измене и допуне Статута
Основне школе „Карађорђе“ у Београду

Члан 1.
После члана 146. додаје се нови члан 146 а.

Помоћник директора

Члан 146 а.

Решењем директора школе на послове помоћника директора распоређује се наставник који
има професионални углед и искуство у школи, за сваку школску, односно радну годину.

Након престанка дужности, помоћник директора има право да се врати на послове које је
обављао пре постављења.

Помоћник директора може да обавља и послове наставника, у складу са решењем
директора.

Помоћник директора обавља следеће послове:
- организује, руководи и одговоран је за педагошки рад школе, координира рад стручних

актива и других стручних органа школе;
- врши надзор над радом наставника и стручних сарадника;
- организује стручно усавршавање наставника;
- руководи радом и руководи надзором над радом свих радника у школи;
- одговоран је за спровођење планова и програма образовно васпитног рада и предузима

мере за успешно остваривање плана и програма;
- организује сарадњу са педагошким органима и родитељима;
- помаже у припремању седница Савета родитеља;
- врши контролу на благовременом и уредном вођењу педагошке документације и друге

евиденције;
- у одсуству директора школе руководи седницом Наставничког већа;
- обавља и друге послове који проистичу из Закона, Статута и других општих аката по

налогу директора школе.

Члан 2.

Члан 154. став 1. мења се и гласи:
„Стручно веће за области предмета чине наставници који изводе наставу из групе сродних
предмета.    У школи се образују следећа стручна већа за област предмета:

-  стручно веће наставника српског језика;
-  стручно веће наставника страних језика;
-  стручно веће наставника математике, физике, хемије и биологије;
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-  стручно веће наставника техничког и информатичког образовања, технике и технологије,
информатика и рачунарство;

- стручно веће наставника историје, географије, верске наставе и грађанског васпитања;
- стручно веће наставника физичког васпитања, музичке и ликовне културе;

Члан 3.

Члан 161. став 3. мења се и гласи:
„Педагошким колегијумом председава и руководи директор односно помоћник директора
школе.

Члан 4.

Измене и допуне Статута ступају на снагу 8.дана од дана објављивања на огласној табли Школе.

Председник Школског одбора
Љупча Стојановић

__________________________

Измене и допуне Статута објављене су на огласној табли Школе дана, 14.12.2018.год.
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